
Resa med 

SPF 2016-

09-12--13. 

Buss till 

Köpenhamn 

därifrån färja 

till Oslo. 

 Ett uppehåll innan blev det vid 

motellet vid Hallandsåsen. Där 

förstärktes för övrigt det fina  humöret 

med lite kaffe o dyl. 

Dag 1. Gemensam samling vid 

bussterminalen i Ulricehamn kl.06.00. 

Första etappen som bestod av tre 

blandade ressällskap som skulle till en 
uppsamlingsplats i Göteborg.  

Där omfördelning av de resande 

utfördes. Några skulle till Österike 

andra till Ligurien (Italien). När detta 

var gjort, alla resande hamnat på rätt 

buss började andra etappen av färd till 
Köpenhamn 



Väl framme i Köpenhamn blev vårt sällskap avsläppta nära tivoliet. Där vi fick 

några timmar att på egen hand fördriva i ”Kongens by”. I huvudsak var det 

”ströget” som gällde för de flesta. Där kan man sitta i flera timmar och bara titta på 

olika typer av människor. Vädret makter var på sitta allra bästa humör. 

Termometern visade på 25 grader så här i mitten av september. Några av 

sällskapet valde gå till ”Nyhamn”. För att i den miljön släcka sin törst av ett av 

Danmarks förnämsta ölsort.  Alla höll den utsatta tiden för återsamlingen vid 

tivoliet. Härifrån blev det transport till hamnen. Vi skulle med färjan ”Crown 

Seaways” transporteras sjövägen till Oslo. Innan ombordstigning delade 

chauffören ut biljetterna till respektive hyttplatser. För att få komma ombord måste 

all i ressällskapet visa upp sina legitimationer. Ett förfarande som gäller just nu. 

Viktigt att ha sin legitimation 

tillgänglig vid incheckning på färjan 

Crown Seaways  

Färjan, fotot hämtat från nätet. 



Vid 19-tiden serverades buffémiddag som ingick i resans pris. Det är nog en 

omöjlighet gå ifrån en sådan här middag hungrig. På denna buffé fanns nästan allt 

av fisk o skaldjur samt kötträtter av alla de slag.  

När middagen var avnjuten blev det en stunds vila. Därefter besöktes den 

nattklubb som fanns ombord. Där vi dansade till en bra orkester. Förhoppningsvis 

försvann lite av de kalorierna vi tillfört oss under middagen. Efter några timmars 

dans var det dags att uppsöka våra respektive hytter. För att få några timmars 

sömn. Nästa dag då vi vaknade var vi i Norge med sikte på Oslo.  

När respektive hytter var intagna, 

bagaget upplockat. Samlades 

många  uppe på soldäck. Där i 

det fina vädret njuta av den 

vackra utsikten över Danmarks 

kust som vi lämnade. 



På morgonen när passagerarna 

vaknade, var färjan redan inne i Oslos 

skärgård. Dagen började med en 

frukostbuffé som också ingick i resan. 

Restaurangen som fanns i fören blev 

det en extra krydda, sitta inta sin 

frukost, vara med på nära håll när 

båten framfördes i denna vackra 

skärgård. Tyvärr kunde man inte sitta 

så länge man hade velat önska. 

Vi var snart framme i hamn. Innan 

dess skulle bagaget packas, hytten 

skulle vara lämnad. När vårt 

ressällskap hade landstigit fick vi 

vänta en liten stund på vår buss (som 
också varit med).  

Från hamnen blev vi 

transporterade till Oslos eleganta 

operahus. Där blev vi resenärer 

avlämnade för att på egen hand 

tillbringa några timmar i Oslo. 

Carl-Johan gatan är ett måste 

tyckte många. Innan dess var det 

praktiskt att göra ett besök på 

operahuset. Vi var ju så nära.  Ta 

del av en annorlunda arkitektur. 

Gå upp på takterrassen  även se 
på utsikten därifrån.  Bilden hämtad från nätet. 

Andra resdagen 



 

När denna lediga tid var till ända, var det dags att gå tillbaka till uppsamlingsplatsen vid 

operahuset.  Bussen hämtade oss resenärer, där vi blivit avsläppta.  Alla var på plats i 

tid även här. Hemresan kunde påbörjas. 

På hemvägen gjordes ett uppehåll för lite mat vid ett motell i höjd med Tanum. 

Färden fortsatte efter detta matintag till Göteborg, där några passagerare gick av. 

Innan Ulricehamn kom vi till Borås där steg det ytterligare av resenärer. Nu var det inte 

långt kvar till vi äntligen var framme till vår fina stad. Trötta var vi men väldigt nöjda med 

denna fantastiska resa. En stor del i att resan blivit lyckad var den fina stämningen 

bland alla passagerare. Inget som var besvärligt. Tack alla mina medpassagerare. 

En stor eloge vill jag ge till våra suveräna researrangörer Ingrid och Sven Jönsson. 

Tommy Hall 

Sätta sig ner på en 

uteservering, beställa något 

drick och ätbart. Bara sitta  titta 

på sorters folk som går på 

denna gata.  

Efter sightseeingen av 

operahuset var det dags göra 

något annat. Blev lite samma 

förfarande här som i Köpenhamn. 

Var det Ströget som gällde i 

Köpenhamn blev det Carl-Johan 
gatan här i Oslo.  

I väntan att bussen skulle 

komma till operahuset. Står 

Åke o Leif spanar efter sina 

fruar. ”undra vart dom är 

någostans?”. 


